Drömmen som blev verklighet

Den n_l-invigde Srrömsundsbron och sista färjruren

- Den hår bron har redan kostat mig åtminstone 7.000 kronor
vid
nagot rilllllle. dt den standigt lika aktuella brofrtgan ßrdes
pa tal. Och det nns säkerligen ingenting, som kan java der
psrrsendet.oscarcarlssonvardennrcst rnrnsrsendeavde
drñrnrnare, som år eer ar, sedan årtionden tillbaka, ville se
bron över Strornssundcr som en verklighet. och som icke
i bara middagar.

sa en gång disponent Oscar Carlsson

skydde någon tnöda att göra drömmarna till en realitet.
Ps sin satt inkarnerade han allt vad strornsborna velat i den
vigen. och han aktadc inte för rov an vid varje tänkbart tilllille. når överheten hemsökte Strömsund. samla dem intimt
intill sig löratt sedan vid lämpligt tillfalle. med den kra som

varhonomegen.såttainganskahårdastötarlöranlåbrontilI
stånd.Detårnubaraattbeklagaatthaninlelickupplevaden
ston dag. - sannolikt den srorsra i srrorns historia. - dr bron
stsrdsr :anlag nn och vacker. hittills ensarnsrsende i sin slag
i vårlden.
Enligtuppgilldrogsbrofråganupppåallvarl93l.elleriårlör
25 årsedan. Sannolikt har frigan varit viekt betydligt tidigare.
menutananl'ånågonspeciellutl'onnning.Attenbropådettna
viktiga tralikled lörreller senare skulle kornma till stånd. var
mannoglitettillmanspådetklaramed.liksomatt framtiden
skullekråvaensådan.Fårjanvarredantidigtenanomaliiden
tilltagande trakens tidevarv. Men det stannade vid konstaterandetavdetta.ochmerablevdetinte.Mensomsagt.lör25år
sedan började man gripa hårdare om problemet. och dårtned

var på sin sin ett erkinnande givet åt an en bro lör-r eller se-

ll0

nare måste kornma till stånd.
För att göra en travesteting blev det en lång natts resa till dag.

Det var inte bara det. att men vil inte varpl det klara med hur
bron skulle se ut. hur den skulle byggas o.s.v.. utan det var

oekstdelsdemeninssrentvsrdensltulleliirllssss-Entsnke
var bl.a. Trollön och vidare över till höjderna på andra sidan.
Alltså ungerett par hundra meter uppströms mot varden nu
ligger. Hår kom många olika intressen och annat med i spelet.
som givetvis förvirrade det hela. Hur alla uwslsgen genom
tiderna gestaltat sig år inte gott an reda ut. och samma kan det
vara. såvida ingen vill åtaga sig an skriva brons
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De i brobvsset svsselsstts tinnorns her aion sine sveeiells
lilntuvlttesninssrorn htirdet hele sin till- lntersorn kommer
att visas i samband med broinvigningen. Det

lr bara det. att

detårsål'å.somlårsedem.KundeStrörnkortumöverenkopia
pa ett ej alltlör dyrbart satt. skulle det lörvisso vara en dokumentalt långebevar'alörframtiden.ochsomåtrnitlstonelör
den nu unga generationen som varit med om det hela. långre
framkunnaåterkallaolörgåtligaminnen.0chsåenartnansak:
varagarnlalirjorsomtjånatosssomtrogttaslavarunderdecennier. och vån trogna llrjmån. som kårrtpat sin lönvivlade
karnplñranhallanaiïkenytandeientidsornßrlangesedan
överlevt sig sjålv. skulle nog jubla. Vi har skillt på lårjan och
tiderna den måst hålla. men som inte alltid varit så lått. Nu når

den löt'svunnit. skall åtminstone alla de som inte har bilar. och

huttrandemastegadenlangabtonihardnordvästanisnö.
|g¶| och 510f||'|, glhid kgmmg gr] “pg Vi minng dat ggmlg
394; riden, da man çk -Jm; bygg, vit; en grund under böf.
dom; och slippa draget oçh blasten Mg dl;-uppg pa bron,
man |,i|i,r;m.ju|,|.; som rygg,-i skyn,

'lyskarlallevlkabelltlrade
Sa var det sedan tyskarnas tur att träda till och bygga det 332

meter langa stalspannet. Det var ett utvalt folk som firma
DEMAG i Duisburg skickat till Strömsund löratt genomföra
dett svara uppgilien. Brott hade i detalj rdigstilltsi Duisburg
och kom i sektioner. lörut noga utprovade pä tillverkningsplatsert. sa att de skulle passa pa millirnetem. Var Skanska
Cernents arbete spännande. sa blev DEMAG:s inte mindre.
Här ñck man bit lör bit lölja hur det ston pusslet sattes ihop.
och slutligen med stora. runda. 630!! bevittna. hur de bada
brohalvorna pa millimetern - trots temperantrlörändringar stärnde ihop när sista biten sammanbartd de bada delarna.
som utbyggdes från bada sidor av Vattudalen. Mest spännande var det kanske när de nära 28 meter höga "Pylonema°'.
som tyskarna kallardetn. restesocharbetarna likt cirkusartister

KI. I 2.00 Fdrjturfrdn Stråntsundssidan och áter utmed
bron.
Kl. IZJÛ Pfvellddffåll fäljitlågel II'/I ÖIUIIS ldlldilt.
Kl. I2.-(5 Kort anförande av äwringenjår C. R. Kolm.
Landshönding A. Tottie förrättar invigning av bron.
Kl. I3.0.$ Promenad över tu-on till Näst-ilrsridan.
Kl. l4.00 Lunch för de inbjudna pd Grand Hotell.
Kl. l4.00 Konsert av I5:s musikkår i Fontånparken.
Kl. I 5.50 Pd Torget jolkdansuppvisning av
samrealskolans flickor:
Kl. l7.30 Sockenjilm visas pd Sagabiografen.
Kl. I7. 30 Folkdansuppvisning.
Kl. l9.00 Sackenlmen på Sagahiografen.
KI. 20.30 I-fvrverkeri. som avbrännas fran de bada
brotornen. Bästa dskadarplats mellan komministergdrden och järnvägsstationen.
Kl. 20-24 Dans på Hemvtirnsgdrden.
Färjan kommer invigningsdagen att segla med vimplar
och aggspel. och skolbarnen bildar häck fran järian till
broßtet vid sjålm invigningen. Bron förses med girlangerpa tre ställen. imitten med Vågiörvaltningens emblem
och vid de bada broåndanra med kommunens vapen.
Aärerna haller lunchstdngt mellan kl. I 2.00 och I 5. 00.

balanseradeomkringhögttruppeutanatthanagonkänsla
av svindel. Manga.somsagdemsomekorrarspringaomkring
padenhogahojden over vattnet och brornkandesäkerligen
vita rättor av skräck lör att de skulle ramla ner. Men allt gick
väl.

ldettasammanhangkankanskeberättßenanekdot.Detenda
olyckstillbudet var. an en man ramlade fran bron ner i vattnet.
där det alltid lag en par bätar till reds för an ta hand om dem.
som eventuellt skulle ga överbord. Signaturen agade den
högst hemtrevlige och humoristiske verkmästaren Emil
Bohnenkamp. orn mannen ñck nagon ersättning lör sveda och
värk lörsin vadliga lunlärrl neri vattnet. - Ersättning? svarade

hrBolutenkamp.'1tanlïckavdragpa|önenlördentidhanvar
borta och inte i arbete."
Inte heller ma man glömma mäleriñrman Erik Andersson &
Sonzs mannar fran Lit. som han malningen om hand. De har
ocksa visat sig vara \erkliga lunakrobater. och an se dem glida
nerellerde langa stalwitarna. somrßoehda svajal lörvinden.
har varit rafflande nog. Pa grund av det regniga vädret harde
ocksaltansinabekyrnntermednlningetr. Brott blirernellenid
vacker i gratt. blatt och rött.

Miväaskqtdtaatlkaöts
Det är inte lör mycket sagt att tyskarna gjorde sig mycket
populära. och att man med glädje sägdem hos sig i familjerna.
De lärde sig ocksa. atminstone llera av dem. pä lörvanansvärt
kort tid svenska sa mycket. att de kurtde göra sig begripliga
och lörsta spräket. De deltog ocksa med glädje i vad det lilla
Strömsund. i lörhällande till vad de var vana vid. hade att
bjuda.

"
Invhningsprogrammet

'

Kl. l0.30 Biografen Srrömsborg: Hdlsningsanjörande av
óneringenjör C. R.. Kolm. som ocksa ldmnar en kort
orientering angdende brons tillkomst och udörande. Film
n broar betet.
Kl. lI.45 Pmmenad till plödeldget

llIrStrötlsudßbr0Ik0mIIIlt till
Vid invigningen av Strömsundsbron höll överingenjör C. R.
Kolm en anlörande. där han redogjorde lör brons tillkomst.
l~lanyttradebl.a.:
Den nya bron ärbelägen pa en plats som vägfarande begagnat
som överfansställe sedan langt tillbaka i tiden. Härom vittnar
bland annat ett protokoll fran laga ting med allmogen varen
I699. enligt vilket Ströms sockens allmoge skulle ”nu straxt"
göra sarnmanskott till en llone att överföra hästar och boskap
med. Ännu i slutet av l700-talet synes llotte ha använts lör
överfarten.ochlörstibörjan av l800-talet torde llottenha
utbyns mot roddlärja med batskrov.
Med den fortgaende lörbättringen och utbyggnaden av
vägförbindelserna ökade traken över sundet. och en
upprustning av lärjförbindelsen blev därlör erforderlig. År
l89S sattes den lörsta draglätjan i tralik. Med bilistnens
tillkomst och utveckling växte kraven pä lärjleden. År l92l
lörsags den davarande lärjan med utombordsmotor. och ar
1925 sattes ett lindrivett. lörmotordrill anordnad. färja i uak.
Redan etter fem ar maste denna lärja ombyggas till en längd
avcirkal7meterochenbärlörrnagaav20ton.Färjananvändes
däreer fram till ar l94S. frän vilken tidpunkt tralïken har
ombesörjts av en lärja som överllyttats fran den nedlagda
lärjleden över l-larnmerdalssundet.

Första brolörslaget
Oaktat de genomförda lörbättringarna hardet sedan läng tid
tillbaka statt klart. att lätjlörbindelsen icke i längden skulle
kunna fylla trakens krav pa densamma. Redan är l93l
ansökte munieipalnämnden i Strömsund hos länsstyrelsen om
undersökning lör brolörbindelse över sundet. Framställningen tillstyrktes av vägstyrelsen o. vägstäntman idävarande
Hatnnterrhls tingslags väghallningsdistrikt. Elter lörordnande
av länsstyrelsen framlade davarande lörrättningsmannen.
framlidne vattenrättsingenjören Nils Lund. är l932 ett lörslag
till bro över Strömssundet. Sedan frågan behandlats inlör

Norrbygdens vattendomstol. och nytt förslag med anledning
härav upprättats av Lund. ålade länsstyrelsen genom beslut
den l2juli I9-ldåvarattdellatnrrterrlalsvägdistriktattuppföta
bron enligt sistnämnda förslag. dock att bron skulle givas en
bredd av l0.0 m.
Under kriget byggdes av militära skäl vägförbittdelsen Hallviken - Ulriksfors. och den långväga vägtrafiken blev ej längre
beroende av färjan i Strömsundet. Förden lokala trafiken mellan bebyggelsen på ömse sidor om sundet hade denna nya
vägförbindelse ingen betydelse. Samma var lörhållandet för
trafiken mellan Strömsund å ena sidan och byama utefter västra sidan av Ströms Vattudal och mot Laxsjö å andra sidan.
Den efter kriget starkt ökade omfattningen av denna trafik.
medförde därföratt färjhållningen blev allt svårare att bemästra. När det vidare blev fråga om att reglera vattenföringen i
Ströms Vattudal. varigenom fätjhållningen skulle ytterligare
försvåras. blev brofrågan ånyo akntell.
Med anledning härav. upptog väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. under medverkan av länsstyrelsen. förhandlingar
med Ångerrnanälvens flottningsförening och Faxälvens
regleringslörening rörande brons uppförande. Styrelsen
uppgjorde häreflerett nytt broförslag. vilket sedermera lades
till grund löranbudsfordran. Bron utformades enligt förslaget
som en hängbro i tre spann med en spännvidd av l60 m lör
mittspannet. i enlighet med vattendomstolens tidigare utslag.
Den fria brobredden var l2.S m. uppdelad på en 9.0 m bred
körbana och två l.75 m breda gångbanor. Mellanbygdens
vattendomstol lämnade i dom den 6 mars l952 tillstånd att
utföra bron i huvudsaklig överensstämmelse med det
upprättade förslaget.

A
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En kvarten som år .synnerligen ansvarig ßr brons lillkontslfmz nïgdir: Erik Lundin. citzing. Johan .lIagniu.r.
Skånska Centenl. eitzing. Rudolf Kolnt. Våg och länen
och dipI.ing. Hans Wi-nk. Duisburg

bud på brons underbyggnad. och den 9 februari l954 antog
styrelsen Aktiebolaget Skånska Cementgiuteriet. Stockholm
somentreprenörlörarbetena hämted. Den lömars l955 antogs eer sedvanlig anbudsförfrågan Aktiebolaget Skånska
Cementgjuteriet som entreprenör även för utförandet av brobanedäck med beläggning.
Arbetena med brons underbyggrtad påbörjades på btoplatsen
den lö februari l9S4 och voro helt avslutade i juni l9S5. Tillverkningen av stålkonstruktionema påbörjades i Demag's
verkstäderi Duisburg i december l954. Stålkonstruktionema
fraktades sedan på jämväg från Duisburg till Strömsund.
Monteringsarbetena på broplatsen igårtgsattes i mars l955
och voro i huvudsak färdigställda i decembersamma år. Arbetena med brons tillfartsvägar ha utförts av vägförvaltningen i
egen regi.
Å Väg- och Vattenbyggnadsstyrclsens vägnar fär jag vid detta
tillfälle rikta ett tack till alla dem. som i olika avseenden medverkat till brons tillkomst. I första hand tackar jag länsstyrelsen. den lörutvarande vägstyrelsen och ortens kommunala
myndigheter. Jag tillåter mig däm'd nätnna förutvarande landshövdingen i länet Torsten Löfgren och ordföranden i den dåvarande vägstyrelsen Andreas Andersson. Jag tackar vidare
de båda entreprenadftrmorna. Aktiebolaget Skånska
Cementguteriet och Demag Aktiengesellscha. som båda tllgjort sina arbeten till styrelsens fulla belåtenhet. Jag framför
även Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens tack till vägförvaltningen i länetsompåett förtjänstfullt sätt bidragit till tillkomsten av denna btolörbindelse. .lag tackar till slut tjänstemän
inom styrelsen lörett intresserat arbete vid lösningen av brofrågan.
lnorn någraögonblick korntnerden merän sekelgamla lätjleden
över sundet att tas ur bruk. Trots de många påfrestningarna
harttafiken på lärjleden kunnat uppehållas praktiskt taget utan
avbrott under hela året. Härför har vi att tacka våta färjmän.
som under mången gång besvärliga förhållanden med kunnighet och aldrig svikande intresse fullgjort sina åligganden
på ett föredömligt sätt. A Väg- och Vattenbyggnadsverkets
vägnar framlör jag till Eder lärjmän ett varmt tack för väl förrättal värv.
Bron avsyrtades den 25 september och godkändes därvid i
tekniskt avseende och är sålunda nu färdig att tagas i trafik. Å
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar vill jag därvid uttala den förhoppningen. att bron under lång tid framåt må bli
till gagn lör den trafik som den är avsedd att betjäna. och
därmed även till nytta och glädje lör bygdens befolkning.
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Torsdagen den 27 september l95ö kommer i Strömsund och
bygdema däromkring att gå till hävdema som en sagolik dag.
en högtidsdag av stora mått. en dag då den gamla drömmen
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Blåa wh aula var lirat-'ma wm flödade- Blå var ds" Iåsß
brons mäktiga båge över det blåa vattnet. blå var himlen. blå
var fälten i flaggorna som viflade i vinden. Gula stod björltärna
_2010
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solguld flödade från htmmelsklotet. I-lär spelade de blågula

lllstorlk och fllm
Det officiella inv-igningsprogrammet började kl l0.30 pä
biografen Strömsborg. Där hade landshövdingen. generalen.
vägdirektöien. vägnärnndsledamöter. kommunalgubbar. entreprenörer och många andra lörsamlat sig. Och sä fär man inte
glömma Väg- och Vattenbyggnadsverkets representanter med
öv-eringenjörC. R. Kolm i spetsen. han som sysslat med Ströms
brofräga i 25 eller 26 ar! Det var bara i sin ordning. att det blev
han. som fick vara vänd vid folkfesten och invigningen. F.tt
betydelsefullt verk hade fulländats. en stolt skapelse satts i
funktion.
Overingenjör Kolm bjöd välkommen och lämnade sedan en
redogörelse lör brons tillkomst och en rad tekninska data.
l ansutning till denna redogörelse visades en film. som upptagits från arbetet med bron. Den gav en levande bild av det
stora brobygget. och lekmannen maste känna sig verkligt
imponerad av vad dessa skickliga tekniker och arbetare. som
drivit verket. utrâttat.
Och därrrted var det slut med denna avdelning och nästa följde.

L'lIa Holmberg och .llarianne Larsson mi av de flickor:
.mm ilelmg i' Iolkdunsarnas uppvisning och som
här år ule pà samhälle! och .väljer juheletimsniârlren

Slsta llrjturen

Aldrig har vi sett Strömsund sä till sin fördel som igär. aldrig
helleren sädan tillströmning av folk. Kom man till samhället pä
morgonkvisten. säg man genast att nagot särskilt var i
gömingen. Folk hade tagit sig ledigt och strövade kring gator
och stränder. där den väldiga bron. som klätts med transparanger. emblem och svenska flaggor. noga bevakades avvänliga statspoliser. som säg till att ingen hm-hm smet över
bron i förtid. Nere vid lärjeläget pustade ännu den gamla lätjan
i festskrud av och an. och vid brolästet stod en skinande gul
postbuss och espedierade brev med dagens speciella stämpel.
Strömsundsbion. L'le i samhället sålde trevligt energiska damer
i hygdedräkter Ströms hembygdslörenings lotter och det märke
som präglats dagen till ära. Vykorten med den nya bron hade
tagit slut pa onsdagen. sä stor var ätgangen.
Och sä ska vi väl inte glömma att nämna. att ballonglörsäljarna
fanns redo att lörnöja det unga släktet med sina lärggranna
produkter. De lörnöjde kanske också de äldre. när en och annan stinn korv steg mot skyn och glödde i solljuset. men om
därvid ägaren till den lilla hand. som släppt härligheten mot
högre rymdcr blev lörnöjd. är nog inte lika säkert.

Nu hade klockan hunnit bli I I.-IS och de inbjudna promenerade i sakta mak och i Ilödande solsken ned till lïirjeläget lör att
ta farväl av en gammal trotjänare. Fran Näsviken-sidan kom
lärjan glidande. prydd med vimplar och flagga. Den lade till
och tömtle sin last av bussar. bilar och passagerare. Landshövdingens Z l rullade in pä lärjan. överingenjör Kolm tog
landshövdingen och övriga inbjudna med sig ombord pa lärjan. och sä gled den lör sista gängen - i ordinarie trafik - över
till motsatta sidan. Där kördes Z I upp pa vägen till brolästet.
nägra passagerare passade pa att aka med sista turen från
Näsvikssidan till Strömsund. och sa gick lärjetrafiken över
Strömssundet till historien.
_
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Brin

L'nos_mn

har nt-rija: del rullande pnsllrnnmrei

Folkskaroma hade tätnat och räknade kanske ett par tre tusen.
när I Szs musikkår i den nya. snygga unifomten började spela.
alltmedan solsträlarna gav glans ät de välputsade instnimenten. Genom de tätnande skaroma banade sig det oiciella täget väg fram till talarstolen ett stycke ut på bron. där musikkåren fattat posto. Några meter längre in mot mitten hade man
spänt det blågula sidenbandet. som landshövdingen skulle
klippa i tidens fullbordan.

ll3

Lunch och smä trevllga tal
Punkten lör det oiciella invigningsprogrammet sattes med en
lunch pa Grand llotell. där överingenjör Kolm och Väg- och
Vatten var värd. llan hälsade alltsa välkommen. och det gjorde
han i väl valda och lagom manga ord. Municipalfullmäktiges
ordförande. l'.d. landsfiskal Y. Hallberg. sade ett välkommen
från bygden och refererade diverse muntra stycken ur en
skrivelse till Väg- och Vatten. som en numera framliden strömsundsbo en gäng i tiden åstadkommit. Kommunalfullmäktiges
ordlörande Nils Grönlund uttryckte befolkningens stora glädje
över brolörbindelsen. och sist talade landshövding Tottie. Han
konstaterade att det händer en hel del på vägväsendets område:
.\lelenv-ägen till Norge invigdes lör någon vecka
och nu
har Strömsund Nondjämtland och norra Sverige lätt denna
lörnämliga bro. llan tackade också dagens värd lör en
utomordentligt intressant och trevlig dag och lör festen.
Luml.rIiöi'rli'ng .-lmlers ïirllie invmnrngslulur

Ceremonin på bron blev rätt kort. Överingenjör Kolm hälsade
välkommen och gav en koncentrerad redogörelse lör brobygget och dess lörhistoria. och sedan blev det landshövdingens tur att hälla invignrngstalet. Kon och kämfullt blev talet.
och sen steg landshövdingen fram till det blågula bandet. fick
en stor sax i handen och klippte sa till. sakta men eflertryckligt.
Den spärrade bron blev öppen. fotografer och filmare arbetade från de höga bropelama eller pä nära håll. och så tog
landshövdingen saxen och överlämnade den till Ströms kommunalfullmäktiges ordlörande. hr Nils Grönlund i Vágdalen.
som ett minne av den histonska dagen. .\lusiken spelade "Du
gamla. du fria". och eller nägra minuter marscherade den. under sprittande toner. ut över bron. löljd av de inbjudna. Pa
motsatta sidan satte sig sedan landshövdingen och en rad
ofciella representanteri Z l och i generalmajor llaegermarks
bil. Dessa rullade sedan så sakteliga över den pampiga bron körbana 9 meter plus två upphöjda gångbanor - och i kön
löljde en rad bilar och motorcyklar. Strömsundsbron. 332 meter läng och med ISO meters spännvidd på mittspannet. bron
som kostat ca 9.8 milj. kr. hade öppnats lörallmän trafik!
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musikkår .rpvlur och niurschcrurr
lålrlt lör Idgvl över brun

Data om Strömsundsbron
Första framställningen om brobvggnad l93 I .
Brons längd 332 m.
Brons bredd l2.5 m.
.\llttspannet l82.60 m.. sldospannen 74.7 m. vardera
Kostnaden 9-I0 mllj. Kr.. allt l allt.
Bropelarnas höjd clrka 20 m.
lö bärllnorom 90 resp. 60 m.. vardera meden
bärkrall av 400.000 kg.
Betongen beräknas väga 2.500.000 kg.
Stälkonstrttktlonens tyngd l.200.000 kg.
Brons tyngd sammanlagt 3.700.000 kg.
Llnornas sammanlagda bärkraft 6.400.000 kg.
I9 febrnarl l954 började Skanska Cement arbetet.
22 mars l9§5 började tyskarna bygga.
S december l9S5 var tyskarna färdiga.
27 september I956 var bron dellnltlvt klar.
Den siste lärjmannen gär lland
Ellcrmerän 40 ar. i ur och skur. i värme och köld. natt somdag
på lärjeleden över Strömssundet. stiger nu lärj lörman Valfrid
Karlsson på Näsviken i Strömsund av sin lärja. lör att denitivt lägga lärjemössan på hyllan. Så fort han var så stor att han
kunde lylla en åra. fick han lölja med sin fader Erik Karlsson
lör att sköta lätjetrafiken. Sedan lörblev han där. fast knuten
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till trafiken över sundet. intill den dag då denna nya bro nu tas
i bruk. och färjan läggs upp.

Det är ingen sinekur att vara lärjman. Så många eder som svunts över lärjan och lörbindelsen över huvud taget. skulle räcka
till lör att svenska folket skulle kunna slippa svära del närmaste årtiondet framåt. l det tysta har nog läijmännen hall
minst lika många att tillägga. Men det har varit att slå igen
käften och kämpa vidare. Man gör vad man kan. och man har
gjort vad man kunnat. men hur många har lörstått det. när
lätjan har varit fullpackad. seglat någon minut vid sidan om
tiden eller blivit försenad av dåligt väder eller isliirider. Men
varlör dra upp allt det där i denna stund. när allting är över?
Många är redo att skänka den försvinnande lärjan sin välsignelse. Åtminstone alla gångtrafikanter. som lörut blivit fraktade över sundet med sina bördor. men nu måste slå sig fram
över den höga bron i storm och rusk och regn. Aldrig blir
människan nöjd.

Otrevligasi var det. när man skulle ro över fyllhundarom kvällama eller nättema. ()ch det var både s.k. fint och annat folk.
som kunde utmärka sig i den vägen. Det var ju inte alltid så
ljust vid lärjelägena. och olla klev de från bryggoma och rakt
ut i sjön eller gick överbord från roddbåtama. Det var att plocka
upp de märkliga ligurerna. Men många gånger var jag verkligt
rädd vid sådana tilllällen. då det kunde falla hemma in att
resa sig uppi båten eller komma i grulï. (iudskelov att man var
van att då balansera farkosten med åroma. Kan inte komma
ihåg att något olycksfall inträlïat eller nagon dninknat
Det hände också. inte så sällan. att ångbåtama ställde till
mycken oreda löross. Detta var särskilt lörhållandet. när isama
började lägga sig eller gå bort. Då kunde det hända. att båtama ibland gjorde en extra lov och skar sönder isen. så att
det blev nästan hopplöst att ta sig fram både med båt eller gå-

Men iaijßrnian veirnd xenssen af nöjd. itsn einer nu i sin
lilla vackra och nyrenoverade stuga. redo att njuta sitt
"mmm cum ¿igmm|c“ mm .ja ju Mm mg .ju m, sm-¿|;,_-|_ och
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tur neråt llallviken. medan isen ännu låg eller nyss lagt sig.

som mycket fritt skulle kunna översättas med "nöjd med sitt
.-an-°'. ireis en ifeitven den siste tiden. de den aren vant ed
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ju alltid fram. Min far varen ovanligt stark man. Han träffade
Vid 0" Üllmlc Û|l8bÛl$b°"l9\'N'll l ffåßß- Då '08 ha" ll°"°"l

verkligen kunnat gå i lås. Men nu när det hela är över. varlör
ska mami; kjaga-3
De mer än 40 årens tjänst som lärjman har givetvis lämnat en
lörlärlig masa minnen efter sig. Valfrid Karlsson slår ifrån sig
md cm |m.,¿¿n_ M mm :mmm mk” mm pa m|_ Om är a||¿c_
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och jag. Du frågari hur många skill vi arbetade. Ja.det var-iv-Q
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och kastade honom över ett staket in i en trädgård. Det var
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lämpligt att skydda törbindelsen över sundet. fanns inte. Det
angick dem tydligen inte. Det var helt vår sak.
Vi iimmde myeket em IIII det där- eeh har mmifiilv mm Velfm* Keflßem imse iwesemfe _imdef e "mel if- så vet
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den siste läijlömiannen. lör denfina titeln kom väl inte till
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Valfrid Karlsson är all ära vard. vare detta nog sagt.
Kaiinncdaesieneimdöriainiandsridning
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I-fi-ra rjmän går i land
fm: Sigge Karlsson. Erik .\'onl.srüm.
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